
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

     

     
 

  
 

Yksityisen päiväkotihoidon palveluseteli 

1.8.2020 alkaen 

Palvelusetelin avulla järjestettävässä päiväkotihoidossa sopimusosapuolia ovat perhe ja yksityinen 
päiväkoti. 

Yksityisen päiväkodin päivähoitopaikan ostamiseen käytetään Rauman kaupungin myöntämää 
palveluseteliä. Palvelusetelin arvo on tulosidonnainen. Palveluseteliin ei ole subjektiivista oikeutta. 

Tulosidonnainen yksityisen päiväkotihoidon palveluseteli 

– Palveluseteli voidaan myöntää raumalaiselle perheelle. 

– Perhe tekee yksityisen päiväkodin kanssa kirjallisen sopimuksen lapsen varhaiskasvatuksen aloittamisesta. 
Palveluseteli myönnetään vähintään 1 kuukaudeksi. Seteliä ei myönnetä takautuvasti. Palvelusetelillä voi ostaa vain 
yksityistä varhaiskasvatuslain mukaista päiväkotihoitoa. Yksityisen päiväkodin tulee olla Rauman kaupungin 
hyväksymä palveluntuottaja. 



   
  

   
  

  

   

   

   
 

  

 

 

   
  

    
  

  
  

    
  

 
 

 

  
 

 

          

      

      

 
 

  

  
  

 

– Perhe maksaa yksityiselle päiväkodille omavastuuosuuden. Kaupunki ei peri perheeltä asiakasmaksua. Mikäli 
hoitopaikan hinta on suurempi kuin kunnan palvelusetelin korkein arvo, yli menevä osuus jää perheen 
maksettavaksi. 

– Palvelusetelillä yksityisessä päiväkodissa oleva lapsi ei voi olla samanaikaisesti saada kotihoidon tukea tai 
yksityisen hoidon tukea eikä olla kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. 

– Perhe ja yksityinen päiväkoti ovat sopimusosapuolet. Mahdolliset palvelua koskevat erimielisyydet tulee selvittää 
kuluttajariitalautakunnassa. Rauman kaupungilla on varhaiskasvatuslain perusteella velvollisuus valvoa yksityistä 
varhaiskasvatusta. Palvelun tulee täyttää lain varhaiskasvatukselle asettamat vaatimukset. 

Näin otat palvelun käyttöön 
Palveluseteliä haetaan 4 kk ennen hoidon tarvetta. Äkillisestä työllistymisestä tai opiskelusta johtuvassa 
tilanteessa vähimmäisjärjestelyaika on 2 viikkoa. Palvelusetelihakemus tehdään sähköisenä, www.rauma.fi 

Perhe hakee paikkaa 
yksityisestä päiväkodista. 

Perhe tekee sähköisen 
palveluseteli-
hakemuksen 

kaupungille, kun paikka 
päiväkodissa on 

varmistunut. 

Perhe tekee  
päiväkodin kanssa 

sopimuksen ja 
päiväkoti toimittaa 
sopimuksen liitteen 

kaupungille. 

Perhe saa 
palvelusetelipäätöksen 

Omavastuuosuuden laskeminen 

Palveluseteli on tulosidonnainen. Perheen omavastuuosuuden suuruus lasketaan samoilla perusteilla kuin kunnallinen 
asiakasmaksu. Omavastuuosuuden laskemiseksi tarvitaan selvitys perheen tuloista. Tuloselvityslomake liitteineen tulee 
toimittaa osoitteella Sivistystoimiala, varhaiskasvatus, PL 113, 26101 Rauma. Tositteet voi halutessaan palauttaa myös 
sähköisesti varhaiskasvatusmaksut@rauma.fi. 

Jos hyväksytte korkeimman omavastuun, tuloselvitystä ei tarvita. Ilmoitus korkeimman omavastuun hyväksymisestä 
näkyy palvelusopimuksen liitteessä tai annatte asiasta erillisen ilmoituksen. 

Perhe toimittaa 
tulotiedot Rauman 

kaupungille 

Lasketaan ,mikä olisi 
perheen asiakasmaksu 

kunnallisessa 
varhaiskasvatuksessa. 

Perhe saa päätöksen 
palvelusetelin arvosta = 
Summa, jonka kaupunki 

maksaa suoraan 
päiväkodille. 

Perheen omavastuu = 
päiväkodin 

hoitopaikan hinnan ja 
palvelusetelin erotus. 

Perhe maksaa 
omavastuun suoraan 

päiväkodille 

Esimerkki: Jos 3-vuotiaan 
Palvelusetelin korkein arvo/euroa kokopäivähoidossa olevan lapsen 

perheen omavastuuosuus = 100 €. 

Palvelusetelin arvo = 834€ – 100€ = 
734 €. 

josta palvelusetelin osuus 
on 734€ ja perheen osuus 

A. Hoitopaikan hinta 834€, 

151h - 116 – 150h 93 – 115h 52 – 92h 

Alle 3- vuotiaat 1 293 1034 905 647 

3 – 6-vuotiaat 834 667 584 417 

100€. 
B. Hoitopaikan hinta 854€, 

josta palvelusetelin osuus 
on 734€ ja perheen osuus 
120€ 

http://www.rauma.fi/
mailto:varhaiskasvatusmaksut@rauma.fi


  
 

  
 

 
 
 

  

  

  
  

 
   

 

  

 
    
  

 

 

 
   

 
 

 

 
    

 

 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
    
    
    
     
    

 
  

 

 

 
 

 

  

 

 
 

  
  

 
 

  
 

 

 

 

  
  

   
  

  
   

  
 

  

Miten palvelusetelin arvoon vaikuttava perheen 
omavastuuosuus lasketaan? 

Katsokaa viereisestä taulukosta perhekoon mukainen 
vähimmäisbruttotuloraja/ kk. Vähentäkää se 
keskimääräisistä kuukausibruttotuloistanne. Ottakaa 
jäljelle jäävästä luvusta maksuprosentin (10,70) 
mukainen osuus = nuorimman lapsen 
kokopäivähoidon omavastuuosuus. Mikäli perheen 
bruttotulot ylittävät korkeimman maksun 
bruttotulorajan, perhe maksaa korkeimman 
omavastuun. 

Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta 
perittävä korkein omavastuu palvelusetelistä on 288 
euroa / kk ja saman perheen ikäjärjestyksessä 
toiseksi nuorimman varhaiskasvatuksessa olevan 
lapsen korkein omavastuu on 144 euroa / kk. 
Seuraavista lapsista peritään enintään 20 % perheen 
nuorimman lapsen laskennallisesta kokopäivähoidon 
omavastuusta. Alin omavastuu on 27 euroa. 

Jos tulot ovat pienemmät kuin 
vähimmäisbruttotuloraja tai jos omavastuu on lasta 
kohden vähemmän kuin 27 euroa, kunta maksaa 
korkeimman palvelusetelin arvon. 

Mitä lasketaan perheen tuloihin? 

Perheen tuloina otetaan huomioon kaikki veronalaiset 
ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. 
Samoin otetaan huomioon lapsen omat tulot. 
Lomaraha lisätään neljän prosentin suuruisena. Jos 
tulot vaihtelevat, otetaan huomioon keskimääräinen 
kuukausitulo. Mikäli palkkakertymätietoja ei ole 
käytettävissä (uusi työsuhde), kuukausituloista voi 
tehdä arvion. Arviotietoja käytettäessä tulotiedot 
tarkistetaan takautuvasti. 

Metsätulona otetaan huomioon metsän 
keskimääräinen vuotuinen tuotto, joka määrätään 
varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 
(1142/2005) mukaan, ja jonka nojalla verohallitus 
vahvistaa metsän keskimääräisen vuotuisen tuoton. 
Lisätietoja kasvatus- ja opetustoimen sivuilta 
www.rauma.fi. 

Mitä ei huomioida tuloissa? 

Tulona ei oteta huomioon lapsilisää, lasten kotihoidon 
tukea, kansaneläkelain mukaista lapsikorotusta, 
asumistukea, sotilasavustusta, opintotuen 
asumislisää, opintorahaa, koulutusrahaston 
aikuiskoulutustukea, opintojen johdosta suoritettavia 
apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, julkisesta 
työvoimapalvelusta annetun lain mukaista 
ylläpitokorvausta, toimeentulotukena maksettavaa 
toimintarahaa ja 

Maksun perusteet 

Perhekoko Vähimmäisb 
rutto-tuloraja 
€/kk 

Maksu-
prosentti 

Korkeimman 
maksun 
bruttotuloraja 
€/kk 

2 2136 10,70 4823 
3 2756 10,70 5443 
4 3129 10,70 5816 
5 3502 10,70 6189 
6 3874 10,70 6561 

Jos perhekoko on suurempi kuin kuusi, maksun 
perusteena olevaa tulorajaa korotetaan 144 eurolla per 
alaikäinen lapsi. 

Miten perhekoko määritellään? 

Perhekoossa otetaan huomioon yhteistaloudessa elävät 
avio- ja avopuolisot sekä heidän kanssaan samassa 
taloudessa asuvat molempien alle 18-vuotiaat lapset. 

matkakorvausta, vammaisetuuksista annetun lain 
mukaista etuutta, tapaturmavakuutuksen 
perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja 
tutkimuskuluja, rintamalisää, Kansaneläkelaitoksen 
kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista 
annetun lain mukaista ylläpitokorvausta eikä 
perhehoidon kustannusten korvauksia. Tulojen 
vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut 
elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat 
muut vastaavat kustannukset sekä kiinteistön 
luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai 
elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus 
(syytinki). 

Tulotietojen ilmoittaminen 

Tulotiedot ilmoitetaan tuloselvityslomakkeella, joka 
on palautettava liitteineen Sivistyshallintoon 
(varhaiskasvatus) kahden viikon aikana siitä, kun 
lapselle on tehty päätös palvelusetelin 
myöntämisestä. Pyydämme teitä ottamaan yhteyttä 
toimistosihteeriin, jos ette voi toimittaa tuloselvitystä 
määräaikaan mennessä. Tuloselvitystä ei tarvitse 
antaa, jos olette jo palvelusopimuksen liitteessä tai 
muuten kirjallisesti hyväksynyt korkeimman 
maksun. Hyväksyminen on voimassa toistaiseksi ja 
pääsääntöisesti päätöksiä ei korjata takautuvasti. 

www.rauma.fi


   
 

   
    

    
    

 

 

    
  

 

  
 

   

   
 

   

 

   
  

  

  
  

 

  

 
     

      

  

 
 

 

Hoitosuhteen alkaminen ja päättyminen 

Palveluseteli maksetaan palvelusopimuksen liitteessä ilmoitetusta hoidon aloituspäivämäärästä alkaen. 

Palveluseteli tulee ottaa käyttöön 4 kuukauden kuluessa palvelusetelin myöntämisestä, muutoin oikeus 
palveluseteliin raukeaa. Jos lapsi on pois varhaiskasvatuksesta yhtäjaksoisesti yli 60 kalenteripäivää, 
palvelusetelin maksaminen päättyy (määräys ei koske kesäkuukausia). 

Varhaiskasvatuspaikka tulee irtisanoa kirjallisesti. 

Kun hoitosuhde alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, palveluseteli maksetaan sopimuksen mukaisten 
toimintapäivien mukaan. Palvelusetelin voimassaolo päättyy, kun asiakas irtisanoo varhaiskasvatuspaikan tai 
lapsen viimeiseen todelliseen läsnäolopäivään tai siihen verrattavaan päivään. Asiakassuhteen päättyessä 
palveluntuottajalle maksetaan palvelusetelin arvo lapsen viimeiseen todelliseen läsnäolopäivään tai siihen 
verrattavaan päivään. 

Palvelusetelin omavastuun tarkistaminen 
Palvelusetelin omavastuu määrätään toistaiseksi jatkuvana ja se tarkistetaan 
vuosittain pyytämällä perheeltä uudet tuloselvitykset. 

• Omavastuu tarkistetaan kesken toimintavuoden, jos perheen tulot 
muuttuvat pidempiaikaisesti +/- 10 %. 

• perhekoko muuttuu. 
• lapsen hoitoaika tai hoitopäivien määrä muuttuu, yli 4 kk kestävä 

muutos. 
• voimassa olevat säädökset tai päätökset muuttuvat. 

Perheen tulee ilmoittaa omavastuuosuuteen vaikuttavat muutokset 
mahdollisimman pian. Omavastuu tarkistetaan ilmoituskuukauden alusta, ei 
takautuvasti. Jos muutos tapahtuu kesken kuukauden, omavastuu tarkistetaan 
seuraavan kuukauden alusta lukien. Jos perheen olosuhteissa muutos tapahtuu 
kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä, omavastuu tarkistetaan kyseisen 
kuukauden alusta lukien. 

Lisätietoja palvelusetelin arvosta, omavastuusta ja tulotietojen selvittämisestä antavat 
varhaiskasvatuksen toimistosihteerit 

Nimi Puhelin Sähköposti 
Hillevi Hirvonen 
Oili Jalonen 
Tiina Rajala 

044 403 6085 
044 403 6087 
044 403 6086 

hillevi.hirvonen@rauma.fi 
oili.jalonen@rauma.fi 
tiina.rajala@rauma.fi 

Osoitteemme 

Rauman kaupunki, sivistystoimiala, varhaiskasvatus, Kanalinranta 3, 26100 Rauma 

Verkkosivut löydätte osoitteesta www.rauma.fi (Kasvatus ja koulutus, varhaiskasvatus 
Palvelupiste Pyyrman, Valtakatu 2, 26100 Rauma. 

OJ/2018 

http://www.rauma.fi/
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